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LYSTEGNINGER 



I anledning af Århus Festuge 1971 

arrangerer Århus Kunstforening af 

1847 en udstilling af Asger Jorns 

21 lystegninger i Århus Kunstbyg¬ 

ning. 

Dette katalog udgives i forbindelse 

hermed og udsendes til medlem¬ 

merne som foreningens årlige pub¬ 

likation. 

Sat med Univers og trykt i offset 

hos Permild & Rosengreen. 

© Asger Jorn og Poul Pedersen. 

Udstillingen videreføres som van¬ 

dreudstilling af Sammenslutningen 

af danske Kunstforeninger. 

Asger Jorn under tegningen af nr. 6. 



SILKEBORG 1953 
Asger Jorn var straks interesseret da jeg spurgte ham, om 

han ville være med til at lave nogle lystegninger. Jeg havde 

eksperimenteret med lys der bevægede sig, og med at bevæge 

fotografiapparatet (en aften i Tivoli), og jeg havde set en due, 

som Picasso havde tegnet med et stearinlys foran et åbent 

fotografiapparat. 

En aften kort efter udførte Asger Jorn disse 21 tegninger, efter 

at vi hurtigt havde fundet ud af optagelsesafstand og tegnin¬ 

gens ydergrænser. Tegningerne blev udført i et mørkt atelier 

ved hjælp af en lommelygte. Asger Jorns aktivitet blev kun 

afbrudt af en kort pause, medens jeg fremkaldte den første 

rulle film. 

Under lystegningen støttede Jorn sig til en skitsebog. Enkelte 

gange måtte jeg afbryde tegningen ved at holde en hånd for 

objektivet, medens Jorn ved hjælp af lommelygten kiggede i 

skitsebogen. 

I tre tilfælde ødelagde jeg tegningen (nr. 5, 6 og 9) ved at fyre 

en blitz af, så jeg fik et billede af Jorn bag den lysende streg. 

Under forberedelserne til udstillingen trak jeg de tre ødelagte 

tegninger frem igen ved at kopiere dem over på en meget 

kontrastrig film. Stor var min overraskelse, da jeg i fremkal¬ 

deren så en pigeprofil dukke frem på den ene af de nye kopier. 

I forbindelse med udstillingen har Asger Jorn nu forsynet 

nogle af lystegningerne med titler. 

August 1971 Poul Pedersen. 

ARBEJDSFORTEGNELSE 

1 Den forfløjne rede 

2 Stolpefigur 

3 Forvirret blitz 

4 Mistro 

5 Vrede 

6 Pigedrømme 

7 Ingen titel 

8 Divertimento 
9 Damespor 

10 Over stregen og under 

11 Ingen titel 

12 Stumme kurver 

13 Introspektion 

14 Tilbagefald 

15 Forfløjne tanker 

16 Frivole bølger 

17 Ingen titel 

18 Ingen titel 

19 Ingen titel 

20 Overkørt 

21 Ingen titel 

Skitsebogen, tegning nr. 4, udsnit. 

Lystegningerne er kopieret på fotografisk lærred i formaterne 

120x90 og 160x120 cm. 
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